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~'r: A 
~k:::: :A ciência e a tC":l1ol11gill c~tÍlo por (lI. 

~~'.;'.~,:_ lla u. purte e poucos ~c utr~V~!ll ~I ~c 
~ktf..~ :;t~ Opor: a elus., ~o cntnnto, 1\ ~Icn~aa .': 
j!1Y~~!(fuma ' flor cXotlca e deltcada, . que eXI' 
I~~; t·ge : condições csp.ccia}s para crescer e 
~:~ ':1' ,I;. florescer. A razao c simples: todos, 
",~,~. , ,t· I "" rr; . ou quase tOlOS, S:lO a I nvor Jo proUII-
(("!'; " to da ciência, IIlIlS nem t()do~ os paí· 
~:!; .I, ': ses,' governos e sociedades estüo di,
~ I . .' .'. , .postos a pllgar seu preço. . rb< " . As .comunidadcs cicntífi~a's são. cm 
f i.}, : geral, exigentes, Elas parecem pedir, 
~!;'(F :: nem muis nem nll)l105. UIll cheque em 
,~;:,L'.7 .. branco. Os dentistas querem liberdn
~tk'; "~ i de para escolher ~cus temas de peso 
tl; .. :.~ 'quisa, decidir entre si o que é e () que 
~li ::'~ ~' niio é importante, scr os juízes da 
~h':;.i: y qu.uliJade do trabalho pr~p,.io e . de 
~Ll".' { seus colegas, ter l~m padrao de Vida ' 
~~i;~ ,1; . razoável. que atrma os melhores ta· 
~!~:?;~ : Ientos, não se submeter à disciplina de 
~!~~,~ ;'~' .horários c relógios ue ponto e nüo 
~(;:t ':;'promeler /lauu em troca, n não ser 11 

~.W;;!:; -.;!" busca descomprometida da verdade; ' 
~~:i',,;: < :j Os países que concordam cm uar a 
lr~!t \'SClIS cientistas cste cheque cm branco 
;:1)\ ' : não estão, simplesmente, interessados 
~::.".' / 'nos benefícios da técnica; dcs &lere
!i(é~ ;:' ditnm no valor do conhecimento, na 
'. :;" \ utilização da ralúo como critério úl· 

·:i .::~ ~r timo du verdade das coisas , Eles acre· 
'~.~ilam cm uma fronteira cm constante 

!It ~:: expnnsão\ Ievaua à frente por um co° 
Üj.;"< ::: nhccimcnlo cada vel. mais abrangcnte . 

';.~>';r :.-: e ,mais profundo da natureza tísica, 
~.'h '. " 'bioI6giclI e socillL Como esta fruntei· 
~): . .'. ;';:'rn núo é dada de OIntellliio, eles acre· 
4;,1,,': .:: ditam na libenlaJe dc pesquisa, no ~ 
ii'':: ':.".valor da inteligêllcia e no lortllleci
~1 4,\ ;' mento constllnte de sua~ comunidades 
r!,f'. ::' científicas , 
~~!~ . 
~;;-l;: , ".Judeu brnlll'o", Neil) ~en)pre iSIO 
" ;' ocorre, como (IS exeínplos histúricll> ' 
;~~;::' :;:mostram. A Alemnnha do século XIX 
!t\;J;, ,: ofereccu ,conJiçllcs excepciopllis para 
.;i\'f ,' > 0 . desenvolvimcnto da pesquisa ci\!nti· 
'~:r:;. fica cm suas 1Illiversidaues. A trans-

If:~ ;: ;f;~~!;,:" :':~,~;~~~~~',;~\~~~:::"f~;~::~:: 
~r'; ; Irnnsi'ormal,;lHl CIII grande potêncill 
"""'1 , européia na segullda metade do sécu-
f .. ·~.~,· .....• ,l:,I::· lo. No entanto. a exótica flor da ciên· 
'. , 'cia já fenecia, naquele país, quando 

:: ele se preparava para n nvcntura mi· 
I litHr c tecnológica que foi li Segundn 
. ·' .. Çiuerra Mundial. 
:' Em 19)5, o reitor Lia Universidade 

.:' .de Hcidelbcrg declarava que "II im· 
'i, Hportâncin cientifica de qualquer co

:,{ l!inhecimento é ulgo totalmente secun-
":r. 

ciência' serve? 
Simon Schwarlzmann 

dÍlrio quando comparadu 'I qUC\tÍlo 
de \UiI 1IIilidaLle", E~la frrl\e exprcs\a· 
VII li nOl,;iio de llue li cicncia e os cien· 
tistas ' deveriam servir. não mais ao 
ideal da verdade. mas aos objctivos 
econômicos, políticos e mililarcs do 
Hl'ich, Se até cnttio os crilérios de 
avaliuçúo de trabalho dos ~ienti"u~ 
eram tiio objctivos 'luanto possível. 
1I1::0ra eles passavam u ser ideológicos 
e raciais, Werner Heiscmberg, um dos 
fUlldadores Lia física llloLlerna. não 
escapa da pecha 'de hjudeu branco" 
por teimur em afirmar 'lUC as Icoriu~ ' 

Lysenko: saber e tOlel/te'rlsmo 

de Einstein eram importante para 1\ 

ciência, 

Fim da Inocência, O significado mais 
profundo do utilitarililllo e racismo 
alemiies. em relaçiio à ciência, era que 
c le implicava rctirar úa comunidade 
científica o direito de L1eeidir o que 
devia ou não ser pesquisaLlo c 4ullis 
erlllll os hllnN e O~ maus cientistas. Ko
!ler! K . Merton, em 193H, j{, mostra
va como a ~itllaçüo cru illsustent<Ível. 
"Em muitos casos", úizia, referindo·se 
à Alemanha Jc então. "cientistas são 
obrigaúos ii acatar o julgamento de 
líderes políticos incompctclllcs II res· 
peito de qucsti)cs de tipo científico . 
MII\ isto contrudiz frontalmente as 
normas institucionalizlIllas da clênciil. 
Estas normas, 110 elltanlO, süo despre· 
z.adas pelo Elitaúo totalitário como' 

pn:rOIlCl'II'-" ' ltI >I: ' ;"1 ,id r '. ' , '( i 1';I!l1 '1''' 
lit\l\' "\I 'hl11,/'\11: '.\" ,' , 11:1 IIlt:elida 1.'1 1\ 
'lUC 1l1l0 ~e \1"\lIll'I' ~ 1I1 ;1 !llll l.f (;<fo 
político qu.c n;'t" Pl' lk Il CIll dele :,er 
qllt.:stiollado." NdO (, Ill'r aC:&\(1 ljlle 

um pfll(: e\~tl \ i II liI ; lI ' II: lllta O,OU id(\ . 
IlIlPS d"III\i~, 11:1 t )II, ;,(1 ',,, \- i, ~ lic' a, l' lld e 

a ~lIhllrdill;\(;;lil dói I .. ,~"'itli ., ,, .I!, C IH·· I i, ;, 
uos prilldpi\l\ dOllllill ;'" iII , do " ;ili 
nislllll levou ii (':ll óI\ lro l<- It tljc CPlllic · 
cida c(\mo o ,,-fiai,. LI',,.,, ,, o . 

APl-IS a Scgulld .. (;l.I l' I'I<I. a ' (' (\ 1)111 
lIidade cielltílil';1 1I l1 llldi;d vl'·' c<.II ,,· 
nllHill ;'1 I'cspolI <, ;d,iltthdc , r'Íao ",, \ 1,, \;) 

mais Illl\car a \',:IlI :I(k I' L'la vel l"'d.: . 
garantir ii ind-l'l'l'lld ': ncl\l ti!' tl'llhallt(l c 
dc pc'q"i,:t, 1' ; ll'a qlle lud" fU'i .',C 11<:1'11 
A física lIl11dCrll ;1 lillh" u'llqrl.lído " 
bombil atômica c II' políticos e mili .. 
tares agora a IIsa\';III1 , I'cla primeira 
vez. talvcz, os prt 'lf'ri()~ ciCll1 istas co· 
mcçlllll :t se I'l' f' glllltar <,e 1l;1(1 dl've-, 
riam l'oloc/lr lirnit,·\ cril 'lias PL'S(!,,, , 
sas c se preocup:1 r Cl)11I 1)\ pL'ssiveis 
malefícios de scu , produ!tls. 

Rompe·se a idclllidade quc pare ..: i:l 
exislir entrc o Pf','gICSS(I , o 1.ll:IIl -nlólr 
da hUlllanitllllk , II illlpério da r,17;'ir1 
e o tlC<'CIIVlllviIiH'1l111 ti" ci0llcia . Oppc
nheimer ~c OpIlL' ii IIlilil.,,~'i l(l da I i~l(: a 
para lim Illililar..: s <.: ~O(I": ,J S eleitos 
da íllljuisiçflo de rvh:Cilrlhy. A Cl>\lIU

nidade científica . inevitavelmenlc, ~c 
politiza. e a iJad(' da ilH1c011cia, se um, 
dia cxi~till. 'lj1I O,\illlil "SC (ic seu li mo 

l,j.:~,: DNA ~ fÍ('çuo. Elll '; (' 11 di' C lll ~O na .f. 
tellniil(l allual til' I'J7'J da All'leli c;lJl ' ~i 

~ l! 
AS~(lciation Inr lhe Alh:lItl'CIIIl:llt (lI ~" 

SciCllce -- ljlW ~l' l \'C dl: il"pir 'lc, ;-Itl ~J 
parra ii 1I11,sa Slll'C' ._ , ' cu p"",ilk nl c, ~~ 
\V_D. Mcl'.ll'oy. deil'l'ldi :1 :l IIccc·; ', ida . ~i!,,~ .•. 
de de 11111 1I!,I.io l'\l111 111\10 .Iii ~"ci(:d;,d(: ;. 
norte-aI1lCric:lllóI ii L'll:ll ci;, hJ!,ica , bil' '1 
seaJo na noç ;io Jt~ que \t: tnlla de • 
um il)l,'CSlilllCnlt.l qlll~ iIlC\·it:l\'l'lmL.:lltc 
revcrte, a IOIl[!(l pr:tzl1, L.:L11110 .hclteli , ,. 
cio para a soltl t,:iio de I'rt1hlcanas 1111- ffji 
1ll:1Il0S, [sta 11(1,' ;11' l: I ' Ch":L\\lI~ 'cm -' I':f 
nraIlC(\, quc ('(,"I i "'-" ;1. "',, im, :t ~C I .,' 
exil!illtJ. Irl 

UIIl,I das 1;1/ ( ,,;·; d:1 \:II\\tiIlUil~;\l) I!i 
úc~(c chc(IUC l'1l1 l'IOIII\'ll .: quc. ;1(1 IJ 
lado da ciêllci:t húsll:a, n isl e talll h; 1\\ bl.<, 

a ciência aplicólda. {l desc\1v(llvil1lcllto 
de nwdernas tct'llolt,!(ia s. que servem 
L1e corrcias dc l\'illl<;lI\i' ~; 1l1 t.:lltre iJ ',(J. ~ 
cicdadc l.jue d:1 os rCCl1I ,(l ~ C recebe . ~! 
os p,fodlllos c (I~ L' i\:nli,'iI' qll l~ hll ~. ~! 
Cam suas verdilt.lt:s dé acorú o con! 
seus próprios ..:ri[~rit;)~ . 

O exemplo talv":l, filai, ~ignificalivo .: 
, ! I'; ~ __ ~ ___________________________________ .....j~ 
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, " 1' , 
das I1P\';,,> tar:lctcrísticas da comuni· 
dil(k cit.:1l1 ii i,;;, Ilorte-americana é o 
atu;d deb,1I ,: ,\ l)l>r<.: a recolll bl/lnção do 
DNA, 011 ~,I.!J;O, ;1 IJl!\<.juisa ~obre engc· 
nharia gen':tica, A possibiliuade entre
visto I,HI!'in'lIl:lfllcnte da criação de 
nOvas forma:, dI.! viII" criou uma ce
leuma 'lIIC cl\vu"'eu, em l:erlo momen
to, ii C:"l1l1r;o dc Vereadores de Cam
hridge. 1\1 ;1~ ', I( ' hll'eIlS, que se jul
gou II" diro:i\l' .I,' di/cr Ú (JnivcrsIJn
de .. 1.: ILtrvi.Ild ,) que eh, poderlu ou 
núo rC~l.plhtlf, Re\lllllindo ~uu uvalin
ção dl.!~tl.! o .. eIlIJlh) . ob\crv!lvu o prc
sidenll.! d;l A :\ ,\S ter sido muito im
pllrtante que ";1\ normas ue seguran
Ç<\ ~Sla"o::kL:i .. b , pela pe\quisa de re
combin;u':;l() 01" DNA f~)\sern estabele
"ida, Ih:la pr,'pria (;()nlllnidade. Acre
ditll 'I"" ;o tl)l'llIllid,lde l:ientíficu deve 
rçcl)jlhl:'~cr ;" 11\'\;1\ pri'lI'iullde~ da 
épOl' ;( LI"e s.;; Jprú"ima, com o risco 

da ciência - mas não para a comu
nidade cientifica. 

Algun~ homen~ extrnordinário~ 
consegucm grande~ fcitos. O~wuldo 
Cruz, à sombra do 5UCC~SO das cumpu
nhas contra as epidemias, constrói Ulll 

centro de ciências hásicas que sobre
vive por algumus décadas, enquanto 
dura o prestígio de 5CU~ criadores. 
Henrique Morize u~sume o OhservlI
tbrlo Nllclollnl cm I ,)()K , quundo ele 
\C trnn~(ormtl, por decreto, cm "Di re
toria de Meteorologiu c Astronomin"; 
consegue organizar de ulguma forma 
fi metcorok1gia, e isto lhe permitc. 
mais tarde, espaço para a pesquisa 
astronômicu. O Instituto Biológico de 
São ruulo tem seu valor reconheciutl 
no combute à broca do café, e II prc 
~ençu de Rochu 1.111111, cientista de 
formação alemã, .consegue uprovei
tllr o impulso parn transformá-lo cm 

importilnte centro 
de pesquisa~, que 
duru tunto quanto 
~uu própriu lideran
ça. No Rio, Carlos 
Chagns Filho orga
niza, na décnda de 
3D, o Instiluto de 
Biofísica du Un i
vcrsidndc do Ora
~II. grnçu~ a lima 
série de circuml:ln
das pessoais que 
nüo excluem o 
upoio financeiro da 
família Guinle. (A 
persistênciu deste 
In~tltllto como cen
tro de alto nível 
através dos anos é 
uma rara exceção 
a confirmar a regra 
do pohre qundro 1111 
ciência carioca,) 

Alqui/lllslo .... nu lelOlelo Mddla; Vil/lia desconflonça Modelo europeu. 

de r;;nlú:illar ;1 pm,jbilidade de que 
olltro" t""ICrIl ;1\ lIeces~<Írias decisõcs 
CIll , Cll :''1~;If '' 

Apoi" ) illllllc,·;nl. No Ilril\i!, contudo. 
':,1" II", i'.',"~I'" 'ClIlpl": encontrou 
,01,) illll\l'llt.l, c: '1l1d~C IlIlIlca u comu
nidade cl<.!lltilic:;, hrasileira teve con
di.;".: , de' 11' : \1 ; ,1' 'lias pníprills deci
~iiC'\. 11 " 1I\'t: 11111 ;1 ép0C;I, aindu na 
(.".",'111101 , ,:til "'I\: I . .!ar ue ,'iência chei-
1';1\;, " 1011('1,.1 ", 111') c l<cvolllçüo Fran
(<.;\,' , <: /' ''1 I·,t., era vedado. Depois. 
C,llll .. 1I"lt.:I 'L· I,d~llcia, ~lIrgell1 e~colas 

~\lDLrii ) ll', 1','1 1I!llll'l:íl'i, nHI~CUS. labo
ratórios, l\1 ;I~ ii 1I 1cntalidade era estri
IIlflle'I'" t' I',; I; " II, 1I1I1itllri"tn. Huvltl 
IlI!!;,r, 1);1 1l)()lIilrqllia esclarecida de 
dom 1'''''1'0 .' J. assim como na Repú
h!lca pUslllv"ta lJlIl! a sucedeu, para a 
tecn' ta lfioc!c:rlla, para os resultados 

Exi~tem outro~ 
exemplos com história ~emelhante de 
ascensão, brilho e queda de instilui
ções e grupos de pesquisa. A receita 
é. em gerlll, n mesma: primeiro, 11111 

cientista ue alto nível, treinndo 'li) 

exterior, (lU cstrnngclro ele IH()prlo; 
depois. uma circunst.1ncia excepcio
nal - uma atividade de impacto. 
com relacionamento eventual com go
vernuntcs ou mecenas; fi partir daí, 
ulguns anos de brilho, que vão pouco 
II pouco se esvllnecendo unte o utili
tarismo dominantc, ti perda de conta
to com as fontes internHcionai,~ de 
estímulo, 

A necessidade de fundos públicos 
IrOl consigo n burocrllcia, a indi(c
N!nça ou n imposição de eritérios 
"práticos" ou "aplicados" ao trabalho 
das instituiçõcs, impedindo. assim, 
que a comunidade cientffica floresça. ' 

com suas regl'as próprins defú'~~I~i~~~ 
mento e decisiío. ' 

Se O~ institutos hru~ileiro's 
chcgnram a dllr Ú cOlllunidnde cientk·'" 
fica n pujança necessárin. IlS universi- r~,~ 
daues teriam um pouco mais desu· ';' 
cesso. Não no !{io de Janeiro, onde n: 
planejada Faculdade de Ciêncins da i ' . . 
Univcrsidude do ])i~trito Fedeml não :. '. 
chega II g;,n!l;lr l'UrrO, nascidn,f1n H 
d~I:IIlIIl de .10, l:lltll~ tl\ embutcs ldeo~ ; : 
lógicos da ~pol:a; 1llllS cm São Paulo; ( ' 
onde, rcla primcira vez na história ::' 
do pais. se procura transplantar" toda :::. 
uma ' (acuIdade dc cientistas europeus, " 
com -o ohjetivo explícito e declarado '. 
de fazer ciência. Não sem dificulda- ! 
dcs, pois ocorria num contexto em que ~ , 
preul\/llinaVIIIll ItS cs(;olns profissio" > 
nais ' e onde 'u pl)ssiltilidllde de lIO"I " , 

wll1unidndc científicn organizada por ;; 
critérios pról'rios era até então imo: ' 
pcnsúvel. "~ ' O 

I.aboratórlos nüo bllsfnm. No cntn.nto, ' 
II semente gerllli na e cresce, Termi-:::' 
nnda n Guerra. todos percebem que a: 
ciência pode trazer poder, todos ucte~: ' 
ditam no progresso. A comun 
cientifica pauli~ta sente que niio , 
mnis ficar i\ mercê dos h 
l"()!1ccito~ e cOlltingêncills dos ' 
nnnte~. Surge, com ccm onos de 
S0. a Socicdnue Ilrllsileirn para o , 
gre~so da Ciência - organizada em ,. 
194H, mais dc um século depois' de'} 
sua congênere do Norte. Écriádo o: <~: 
Con~elho Nncional de Pesquis ' 
recursos par" o setor allmen 

E5ta niio é mllb, no ontanto, ' 
de da inocêncio. A crença no r;r,COO'NO"_" it 

so trazido pelo simples estím 
berdade de pesquisa e ao uso da 
já não predomina. Agora os govern 
querem.1\ ciência e tecnologin 
ohter poder __ o Oll, 110 cont 
trutam de impedir seu 
mento pelu meSlll1I rnzüo, Os cient 
mni~ eSl:lllrel:Íd(l~ 11110 se conten 
com seus laooratórios, e tratam ;· 'de . 
discutir as cOlldiçiks sociais e pof[ti-;'~ 
cas necessárias rara estimular c uli-, 
li7.lIr, de for 111 ii adequada, os conhe-: 
cimc,ntos que têm . Os pullticos e admi - " 
llistrtlll()re ,~, Cllll111 .l Ilahlrul. se res ~ ' 
sentem. 

Neste confronto, 
vezes de vista que, 
menos Inocente, fi f/(1r exótica : ' . 
ciêncín nfio ,1ci.xOll de ser frágil. :Eln ! 

Ilinda necessitll de ullla comunidnd ... ~ 
clentíficlI que pesquise com liberdade .. ; , 
que defina se\ls prórrios critérios de, 
qualidade, que lenha uma participa
ção ativa e vigorosa na determinação; 
de suas prioridades. ,Ela necessita ) 
mais ugora do que antes, de um~ ;' 
comunidade cielllífica que assuma, !. : 
plenamente, a responsabilidade sociaIl ( 
que lhe cabe. . ". 'i 
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